
InteliBifuel DENOX 

 دستگاه ضد ضربه دوگانه سوز 

  یدوسوخت طراح  یکاربردها   ی< کنترل کننده منحصر به فرد حفاظت موتور ضد ضربه که به طور خاص برا
 شود.  یدوسوخت حفظ م  اتیدر طول عمل شهیکند که انفجار مناسب هم  یحاصل م نانیشده است، اطم

 لندر یس 20تا    یموتورها  ی < مناسب برا

 ر ی با سرعت متغ  یموتورها  ی < مناسب برا

 ی فرد  لندر یضربه س صی < تشخ

 جداگانه  لندریس misfiحلقه  صی < تشخ

 ترموکوپل   16تا  Inteli AIN8TC× 2 کپارچهی < 

 IP69Kسخت  ی طیمح ی < طراح 

 InteliBifuel MOBILEو  InteliBifuel LITE ،InteliBifuelبا   CAN می < ارتباط کامل و رابط مستق

 CE  ،UL ،CSA<   گرادی درجه سانت 80تا + گرادیدرجه سانت 40-: یاتیعمل  ی< دما 

 

Order code 

BIFUEL DENOX 

 

 ست؟ یچ  InteliBifuel 2 جیپک ی اصل یها یژگ یو

 شوند.  ی م  میموتور، نظارت و حفاظت تنظ  یمن یبه ا یبا توجه جد  هی اول یپارامترها 

 کانال(.  2نادرست )حداکثر   کیدر برابر ضربه و شل  کپارچهی  یحفاظت  کنترل

 . Cummins Modbus ای  EFI (ECU) – CAN/J1939با   یاز موتورها  یبان یپشت

 محور.  دادیرو  خ یرکورد تار   500

 . J1939 قی از طر  ا یموتور از سنسورها   یر ی گ اندازه

 آنالوگ.  یورود  8  ،ینر یبا ی خروج  14 ،ینر یبا  یورود 14

 در دسترس است.  ی اضاف ی ماژول ها قی از طر  ینر یبا  یو خروج  یورود 100از  ش یارتقا به ب قابل

 سطح.  3از رمز عبور   حفاظت

 . نترنتیا ای  امکی ، پGSMمودم آنالوگ/   قیو نظارت از راه دور از طر  کنترل



  مر،ی، شمارنده، تا PID  یآنالوگ، حلقه ها چیکننده، سوئ سه یمقا   ،یاضیر  ،ی)منطق  میقابل تنظ PLC توابع
 (. ره ی و غ ریتاخ 

RS232ینترنت ی، مودم، مدباس، ارتباطات ا . 

 . EN  ،UL  ،CSA ،NFPA یها نامهیگواه

 

 

قادر است   InteliBifuelاست. کنترلر  زل ید  یبرا  ستیز  ط یو سازگار با مح یاقتصاد نه یگز  ک یدو سوخت  
 کند.  نیگز ی را با گاز جا زلی از سوخت د  ی دهد تا درصد عمده ا ری را تغ زلی موتور د

 شده عبارتند از: یبان یپشت  یگازها 

 . یعی طب گاز

 . وگازیب

 خوب  گاز

 دفن زباله.  گاز

 پروپان 

CNG 

LLG 

 

 ست؟ ینصب ژنراتور دوسوخت چ   یا یمزا

 شود.  ی م  نیگز ی با گاز جا  ی مصرف  لیدرصد گازوئ 70 تا

 کند.  ی از سوخت را فراهم م ری استفاده انعطاف پذ  امکان

 . زلی ٪ د100بدون درز و خودکار به عملکرد  ر یتغ

 کند.  یرا حفظ م   زلیشده موتور د  نیتضم ی خروج  توان

 ی ات یعمل  ی ها  نهیهز   ریچشمگ  کاهش

 کند.  یم   نیتضم یطی عملکرد را در هر شرا نیبهتر 

 موتور.   یندگیقابل توجه آل  کاهش

 را کاهش دهد.   CO2تواند سطوح   یم  ،یزور یاستفاده از مبدل کاتال با

 . یر ی سوخت گ نیب  یطولن یها  زمان 



 ی و نگهدار   ری تعم  یها نهیکاهش هز  نی عمر موتور و همچن  شیافزا


